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Kulu põletamine on keelatud alates lumesulamisest
Lõuna-Eesti Päästekeskusele teeb muret igakevadine kulu- ja
prahipõletamine. Igal kevadel saavad päästjad hulgaliselt
väljakutseid kontrolli alt väljunud põlengutele, mis on alguse
saanud tuleohutusnõuete mittetäimisest kulu ja prahi
põletamisel.
Kulu põletamine on igal juhul ohtlik ning võib kaasa tuua
suuri kahjusid. Kulu ja prahi põletamisel tuleohutusnõuete
mittetäitmise tagajärjel on maha põlenud elumaju.
Oskamatus ette näha tuletegemise võimalikke tagajärgi on
põhjustanud inimeste hukkumist ning toonud kaasa
korvamatut kahju looduskeskkonnale. 2006. aastal
registreeris Päästeamet Eestis ligi 5000 kulupõlengut, hukkus
4 inimest.
Kulupõletamine on keelatud alates lumesulamisest kuni
sügisvihmade saabumiseni ehk ajal, mil looduses on
tuleohtlik aeg. Tuleohtliku aja alguse määrab Eesti
Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut (EMHI).
Näiteid möödunudkevadistest kulupõlengutest, mil kulu
põletamisest said tuleroaks elu- ja kõrvalhooned või süttis
metsaalune, saab kahjuks tuua kõigist Lõuna-Eesti
maakondadest. Eriti traagiliseks kujunes möödunud aastal
kulu põletamine Tartumaal, kus 200 m² suurusel maa-alal
väljus kulupõletamine kontrolli alt, mille tagajärjel sai kulu
süüdanud ja põlengule ohtlikult lähedal asunud vanem
naisterahvas põletushaavu ning suri 24 tundi hiljem haiglas
saadud vigastustesse.
Kulupõlengute kõrgajal tekkis paraku ka olukordi, kus
rohkete väljakutsete tõttu olid kõik päästeressursid
sündmuskohtadel ning väljakutsed tuli võtta järjekorda.
Siiski õnnestus päästetöötajatel valdavalt kulupõleng kiirelt
kustutada ning suurem õnnetus ära hoida.
Iga inimene peab teadvustama, et lume alt välja sulanud kulu
kuivab kevadpäikese ja tuulte mõjul kiiresti ning on väga
kergesti süttiv. Süttides levib kulutuli soodsa tuule korral
väga kiiresti ning vahel mitmes suunas, mis on peamiseks
põhjuseks, et sageli väljub kulupõletamine kontrolli alt.
Siiski saab kõige paremini tuleohtu vältida õigel ajal heina
niites ning kuiva kuluheina kokku riisudes. Sama käib ka
põhu ja muu prahi põletamise kohta.
Tule tegemisel tuleb eelkõige kinni pidada omavalitsuse
territooriumil kehtivatest heakorraeeskirjadest. Kulu ja
prahi põletamine võõral maal on igal juhul keelatud.
Maaomanik peab mõistma, et kulu või prahti süüdates langeb
kogu vastutus tuletegijale ning ka kõiki tuleohutusnõudeid

järgides võib kulupõletamine ohtu seada meie endi ja
kaaskodanike hooned, samuti metsad. Seega soovitame
jälgida ka naabreid, kas nemad kulu põletamise keelust
kinni peavad.
Tahame siinkohal inimestele meelde tuletada lõkke tegemise
ohutusnõuded:
• Lõkete tegemisel tuleb tagada ohutud vahemaad
hooneteni ja metsani; lõket tohib teha hoonetest
vähemalt 15 meetri kaugusel ja metsast 30 meetri
kaugusel.
• Mitte mingil juhul ei tohi põlevat lõket jätta järelevalveta
ning käeulatusse tuleb varuda esmased kustutusvahendid
(nt: ämber veega, kustutusluuad, märjad oksad). Samuti
tuleb peale põletamist lõkkease uuesti süttimise
vältimiseks hoolikalt kustutada.
• Lõkke tegemisel tuleb arvestada tuule tugevust (ohutuks
peetakse kuni 1,5 m/s) ja suunda ning lõkkease
ümbritseda mittesüttiva pinnasega (muld, liiv, savi),
samuti peab arvestama lõkkest lenduda võivate
sädemetega.
• Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.
Enne rohket suitsu tekitava risu, põhu jm põletamist peab
veenduma, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja
liiklust.
Päästeteenistuse hinnangul oleks parim lahendus, kui
maaomanik suudaks oma maad niimoodi hooldada ja harida,
et ohtlik kulupõletamine ei oleks üks tema kevadtöödest.
Kulupõletamise keelust kinnipidamise jälgimiseks
tuleohtlikul ajal teostavad Lõuna-Eesti Päästekeskuse
tööpiirkonna operatiivkorrapidajad Jõgeva-, Põlva-,
Tartu-, Valga-, Viljandi- ja Võrumaal seiresõite. Keelust
üleastujaid võib oodata rahatrahv. Lisaks piirkondlikele
seiresõitudele korraldatakse vajadusel ka üleriigilisi
kontrollreide pääste- ning keskkonnaasutuste ja politsei
koostöös; kontrollreididel kasutatakse ka õhuseiret.
Vajadusel juhendatakse inimesi, kes lõket teevad,
tuleohutuse üldnõuete täitmisel – kas on olemas esmased
tulekustutusvahendid (labidas, reha, veeämber jne).
Lõuna-Eesti Päästekeskus paneb kõigile südamele, et kulu
põletamine on äärmiselt riskantne tegevus, mille tagajärjel on
inimesed kaotanud elu ja ilma jäänud kodust.
Lõuna-Eesti Päästekeskus

2

Teataja

Kuidas möödusid Riigikogu valimised meie vallas?
Käesoleva aasta 4.märtsil toimusid järjekordsed Riigikogu
valimised. Haaslava valla valijate nimekirja oli kantud 1363
vallakodanikku,
kellest
hääletamas
käis
826.
Valimisaktiivsus oli seega 60,60%, mis on suurem kui 2003.
aasta Riigikogu valimistel.
Valimisringkonnas nr.9, s.o. Tartu- ja Jõgevamaal, oli üles
seatud 69 kandidaati, kellest aga 16 ei saanud meie valijatelt
ühtegi häält. Enim hääli said Igor Gräzin (105 häält), Tarmo
Leinatamm (101 häält) ja Ene Ergmaa (83 häält).
Erakonniti jaotusid hääled järgmiselt:
Eesti Reformierakond
251 häält
Eesti Keskerakond
166 häält
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
137 häält
Eestimaa Rahvaliit
113 häält
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
57 häält
Erakond Eestimaa Rohelised
44 häält
Erakond Eesti Kristlikud demokraadid
7 häält
Eesti Iseseisvuspartei
4 häält
Eesti Vasakpartei 3 häält

Koos eelhääletamispäevadega oli valimispäevi kokku 4.
Eelhääletamas käis meil 196 valijat (nii elukohas kui
väljaspool). Elektrooniliselt hääletas 24 vallakodanikku.
Valimiskomisjon oli töös nii valimiste ettevalmistamisel,
eelhääletuspäevadel kui ka valimispäeval. Töökasse
meeskonda kuulusid: Liivi Sepp, Ida Talbonen, Helju Vään,
Anne Laur, Ivar Dubolazov, Ene-Tiina Zoober, Aire Veske,
Kristjan Kutsar. Suur tänu komisjoni liikmetele tehtud töö
eest.
Aitäh valla bussijuht Väino Zubale, kes kõikidel
valimispäevadel kindlustas kodanikke vajaliku transpordiga.
Konstaabel Harras Tiisler seisis hea selle eest, et need
vallakodanikud, kes olid avaldanud soovi hääletada kodus,
seda said ka teha. Selle eest talle aitäh! Tänusõnad ka
Kristjanile, kes oli abiks arvutitöös ja aitas transpordiga, kui
oli
vaja
hääletamistulemused
toimetada
maakonnakomisjonile.
Maire Manglus
Haaslava valla jaoskonnakomisjoni esimees

Volikogu neljateistkümnes istung 16. märtsil 2007. aastal
Volikogu otsustas:
• Määrata Haaslava valla 2006. aasta eelarve täitmise aruande auditeerijaks
T. Simo Konsultatsioonid OÜ.
• Kinnitada Haaslava valla 2007. aasta eelarve.
• Kinnitada vallavolikogu esimehe, volikogu liikmete ja volikogu komisjoni liikmete hüvitise suurus.
[Otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Haaslava valla koduleheküljel www.haaslava.ee ning Roiu raamatukogus ja
vallamajas.]
Maire Manglus
Vanemraamatupidaja tehniline-sekretär vallasekretäri ülesannetes

Abiraha metsaomanikule
PRIA-le saab esitada taotlusi metsandusalaste toetuse
saamiseks:
1. 19. märtsist – 2.aprillini 2007.a metsamajanduse meede
3.7 raames. Toetatakse tormikahjustuse või tulekahju
tagajärjel lagedaks jäänud ala taasmetsastamist (11700 kr/ha)
ja kuni 20-aasta vanuste noorendike hooldamist
valgustusraiega (2400 kr/ha). Valgustusraiet on vajalik teha
juba 5-10-aasta vanustel kultiveeritud või looduslikult
uuenenud lageraie lankidel. Taotluste info internetis PRIA
kodulehel: web.pria.ee.
2. 14. märtsist – 13.aprillini 2007.a saavad jätkuprojektina
taotleda
rajatud
metsakultuuride
hooldamiseks
ja
täiendamiseks toetust need, kes aastatel 2005/2006 said
abiraha põllumaade metsastamiseks.

1.aprilliks 2007.a saab esitada SA Erametsakeskus selle aasta
esimese vooru taotlusi metsanduslikele toetustele (raiesmike
uuendamine, metsastamine, noore metsa hooldamine,
metsaparandus jm). Info internetis SA Erametsakeskus
kodulehel: www.eramets.ee.
Toetuse saamise infot küsida valla piirkondlikult
metsandusspetsialistilt Maano Laatsitilt tel 5247 697.
Maano Laatsit
Tartumaa keskkonnateenistus
piirkondlik metsanduse spetsialist
telefon 7302 243; m. t. 5247 697
Maano.Laatsit@tartu.envir.ee
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Nõo näitetrupp tuleb külla!
20.aprillil kell 19.00 ootame Priiuse seltsimajja Nõo
kultuurimaja näitetruppi, kelle esituses näeme Virve Osila
tragikomöödiat kahes vaatuses „Vann vales kohas”.
Millest etendus pajatab? Kes seda täpselt teab... Ohvrid
teatavasti ei räägi. Ilmselt viis ta naised niikaugele, et need
temaga vanni läksid. Tal oli nooruses üks traagiline juhtum.
Nimelt ta ema uppus vanni. Enne seda kurba vahejuhtumit
olid tal emaga väga lähedased, võib-olla et liigagi lähedased,
suhted. Noormehel oli nimelt luba pesta oma ema. Kuni selle
saatusliku korrani, kui ema libises vette ja lämbus.
Viimased kümme aastat on noormees raskesti haige. Kui
talle just haigushoogu peale ei tule, on ta äärmiselt korrektne

ja armas. Ja kui temaga juhuslikult kohtuda, ei oskaks teda
küll hulluks pidada.
Etenduses mängivad: Aira Laul /Luule/; Marek Kõbu /Jüri,
kahtlane torumees/; Annika Rosenthal /Henriette, Luule
tädi/; Anrdi Viinalass /Tõnu, Luule kavaler/; Vaike Tiits
/Aino, Luule sõbranna/; Anneli Lehtla /Dr. Herm/; Kai
Toom /kordnik/. Etenduse lavastas Kalju Koger.
Toredaid teatrielamusi!
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik

Külaskäik Roiu raamatukokku
Lugemine on vaimule sama, mis sport kehale.
Sir Richard Steele
Roiu raamatukokku on alati hea tulla siin valitseva meeldiva
ja sõbraliku õhkkonna pärast. Ühel järjekordsel külaskäigul
vestlesin Roiu raamatukogu juhataja Elle Kruusi ja tema
asetäitja Ene-Tiina Zooberiga.
Kui kaua on kohalik raamatukogu asunud Roiu
perekeskuse ruumides?
Elle: ”1994.a sügisel kolis raamatukogu lasteaia majja,
ruumidesse, kus praegu asub hambaarst ja apteek. 1999.a
jaanuarist töötab raamatukogu praegustes ruumides.”
Kui suur on raamatukogu lugejaskond?
Elle: ”Aastalõpuks oli registreeritud lugejaid 331. Kuid peale
selle on veel raamatukogu kasutajad: internetikülastajad ja
kohallaenutajad. Külastuste arv möödunud aastal oli 5865.”
Mulle on jäänud mulje, et raamatukogu on väga
populaarne just vanemate inimeste hulgas. Kas on see
nii?
Ene-Tiina: ”Ja, see on nii. Selle põlvkonna inimesed
armastavad veel lugeda! Raamatukogu on kindlasti ka koht
suhtlemiseks, oma rõõmude ja murede jagamiseks ja võibolla ka mõnele probleemile lahenduse leidmisel...”
Kes on praegu, kevadel 2007, kõige loetavam kirjanik?
Miks?
Elle: ”Kindlasti on selleks kirjanikuks Erik Tohvri. Kes on
juba ühe tema raamatu laenutanud, tuleb kohe teist küsima.
Kirjanik ise on öelnud: ”Iga lind laulab just selliselt, nagu
talle nokk on loodud – nõnda ka mina, Erik Tohvri. Kirjutan
lihtsalt, lihtsatest asjadest ja lihtsatele inimestele ja meile
lähedasest elust.”
Ta on tõeline rahva kirjanik.”
Tänapäeval, kui üha enam teavet kolib Inernetti, võib
juhtuda nii, et kasvav põlvkond võõrdub hoopiski
raamatute lugemisest. On ju Roiu raamatukoguski
avatud internetipunkt, kus käib vilgas tegevus.
Missugusena näete raamatute ja raamatukogude
tulevikku?
Elle: ”Ka tulevikus on kindlasti olemas nii raamatud kui
raamatukogud sellisel kujul nagu praegu. Eesti kirjanikud
arvavad, et kirjutamine on popp. Jätkub välismaa kirjanike
teoste tõlkimine, sest ma arvan, et ükski kirjastus ei taha
tegevust lõpetada. Jah on olemas Internet, kuid paberkandjal
raamatut ei asenda miski.
Ma usun, et kasvav põlvkond ei võõrdu täielikult raamatute
lugemisest. Juba praegu on nii, et üks laps loeb palju, teine ei
loe üldse. Ja kui loeb, siis ainult kohustuslikku kirjandust

koolis. Lapsi peab varakult tutvustama raamatu ja
raamatukoguga.”
Leelo Tungal on kirjutanud:
“Tahad saada targaks, rikkaks, ilusaks ja tugevaks –
ole lahke, mis seal ikka, hakka kohe lugejaks.”
Siin riiulite peal on peidus tuhandeid ja tuhandeid
lugusid. On kurbi ja on rõõmsaid, nagu elus ikka. Aga
kui nüüd kujutada ette, et uksest astub sisse
muinasjutuvõlur, kes täidab ühe Teie soovi, siis mis soov
see oleks?
Ene-Tiina: ”Soovin, et iga lugeja leiaks endale selle „õige”
raamatu, mida antud aja hetkel kõige rohkem vajab!”
Kui tihti uueneb (täieneb) raamatukogu lugemisvara ja
mida neist soovitate oma lugejatele?
Elle: ”Uusi raamatuid saame iga kuu, mõnikord isegi kaks
korda kuus. Tavaliselt on ühes pakis 25–50 raamatut.
Siinjuures sooviks südamest tänada valla bussijuhti Väinot,
kes meile Kõrvekülast uued raamatud alati kohale toob.”
Järgnevalt anname teada viimati saabunud raamatutest.....
Eesti ilukirjandus:
1. Tohvri, Erik „Mürgiliblikas”.
Arvatavasti on paljud naised oma elus teda kohanud – kena,
abivalmit, armastusväärset noorepoolset meest. Meest, kes
oskab südantvõitvalt naeratada, kes üritab igapäevamuredes
lohutust pakkuda ja sellega ükskõik kelle hallivõitu argielus
kogunisti uue, särava lehekülje pöörata. Aga – kas ta on ikka
niisugune?
2. Kivirähk, Andrus „Mees, kes teadis ussisõnu”.
Viimane mees, kes mõistab ussisõnu, mõtiskleb oma elu üle.
Vanast ja vägevast metsarahvast on saanud abitud
külaelanikud; ajapikku on muistsete aegade teadmised ja
oskused unustusse vajunud, asemele on...
3. Vallik, Aidi „Unekoer”.
Koer Urra läheb otsima koerte jumalat, kes teeks nii, et ta
saaks kogu aeg oma armsate inimeste kaisus magada, ilma et
teda voodist või diivanilt ära aetaks. See on raamat, mis
räägib armastusest oma lähedaste vastu, hoolimisest ja
meelekindlusest.
4. Suits, Gustav „Elutules ja ajatuules”
Elutule ja ajatuulte lauliku abikaasa Aino on öelnud: „Gustav
Suitsu luule on tema elulugu palju suuremal määral, kui
üldse kellelgi aimu on”. „Elutulest ja ajatuultest” püüab anda
ülevaatlikult tihendatud valiku Suitsu luule ainetest ja
arengust.
Roiu raamatukogus käis külas
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik
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Seletuskiri Haaslava valla 2007. aasta eelarve juurde
Haaslava Vallavolikogu võttis 16.märtsil vastu 2007.aasta
eelarve kogumahus 20 201 481 krooni. Järgnevalt selgitused
mõningate eelarveridade juurde.
TULUD
2007.a eelarve tulude maht on 20 201 481 krooni, mis teeb
võrreldes 2006.a kinnitatud eelarve tulude mahuga kasvuks
24,8% ja 2006.a tegeliku laekumisega 18,9%.
Maksudena on laekumisi kavandatud 9 702 000 krooni, mis
moodustab kogutuludest 48,0%. Tulumaksu laekumine on
prognoositud summas 9 300 000 krooni. Maamaksu
prognoosimisel on lähtutud riigi poolt etteantud summast.
Laekumised haridusalasest tegevusest on planeeritud 248 000
krooni, mis on võrreldes 2006.a tegeliku laekumisega
vähenenud, kuna on vähenenud teistest valdadest käivate
laste arv meie koolis ja lasteaias.
2007.a eelarvesse on toetusteks planeeritud riigi poolt
eraldatud vahendeid 7 284 530 krooni, mis moodustavad
eelarvest 36,6 %. Tasandusfondist toetuse eraldamise aluseks
on arvestusliku keskmise tegevuskulu ja arvestuslike tulude
vahe.
Koolilõuna toetuse eraldamisel 137 000 krooni on lähtutud
päevases õppevormis põhiharidust omandavate õpilaste
arvust. Arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta on
kehtestatud 10,42 krooni päeva kohta.
Eraldised toimetulekutoetusteks on võrreldes 2006.a
vähenenud. Aluseks on võetud 2006.a aruanded, mille järgi
meil jäi 2006.a kasutamata 212 667 krooni, mis kandub üle
2007.a kuludesse.
Hooldajatoetus on 2007.a liidetud tasandusfondi.
Eraldised hariduskuludeks on 2007.a vähenenud 274 933
krooni. Eraldamisel on lähtutud õpilaste arvust (79 õpilast).
Erinevalt eelnevatest aastatest on 2007.a eraldatud toetust
õppevahendite soetamiseks (sh töövihikud), mis on 36 000
krooni.
Muude tulud 2 360 951 krooni ehk 11,9% eelarvest on
arvestatud intressitulud hoiustelt, ressursimaks (maavara
kaevandamise tasu, vee erikasutus, saastetasu).
Eelmise eelarveaasta jääk summas 1 678 487 krooni on
suunatud kulude katteks.
KULUD
Kulude üldmaht 2007.a eelarves on 20 201 481 krooni.
Eelarve planeerimisel on arvesse võetud kulutused
omavalitsustele seadustega pandud kohustuste täitmiseks,
lepinguliste kohustustega seotud kulutused ning eelnevate
aastate kulutusi. Personalikulude koostamisel on arvestatud
palga tõusu.
Majandus – 2 122 195 krooni
Majanduse kulude alla kuuluvad kulutused maakorraldusele,
ehitusele, muu põllumajandusele, vallateede korrashoiuks,
liikluskorralduseks,
transpordiks
ja
territoriaalseks
planeerimiseks. Käesolevaks aastaks on riigi poolt eraldatud
839 000 krooni vallateede remondiks, millele lisandub
omavahenditest 310 000 krooni vallateede ja -tänavate
korrashoiuks.
Liikluskorraldus – 40 000 krooni on Tõõraste ja Kure
bussipaviljonide ehituseks ja olemasolevate paviljonide
korrashoiuks.

Transpordikorraldus – 52 385 krooni sisaldab esmaspäeviti
ja neljapäeviti toimuvate vallasiseste bussiringidega seotud
kulusid.
Territoriaalne planeerimine – 164 000 krooni on
kulutusteks valla üldplaneeringu tegemisel.
Keskkonnakaitse – 813 995 krooni
Jäätmekäitlus – planeeritud 65 000 krooni prügiveoks,
jäätmete kogumise korraldamiseks, kevadise heakorranädala
läbiviimiseks.
Heitveekäitlus – planeeritud 284 185 krooni, milles lisaks
tegevuskuludele on vallapoolne osalus 61 200 krooni
Sillaotsa reoveepuhasti ehituseks, mille ehituseks on KIK
eraldanud 409 401 krooni.
Heakord – planeeritud 464 810 krooni, millest
mänguväljakute ehituseks on eelarves eraldatud 195 000
krooni ning murutraktori ostuks 35 000 krooni. Muud
kulutused on heakorratöödeks, haljastuseks, ujumiskohtade
hoolduseks jne
Elamu- ja kommunaalmajandus – 760 480 krooni
Elamumajandus – planeeritud 50 000 krooni on ette nähtud
valla hallatavate korterite jooksvaks remondiks ja
hoolduseks.
Veevarustus – planeeritud 320 485 krooni. Lisaks
tegevuskuludele sisaldab tuletõrje veevõtukohtade ehituseks
eraldatud 50 000 krooni ja AS Emajõe Veevärk jooksva aasta
tegevuskuludeks eraldatud 75 000 krooni.
Tänavavalgustus – planeeritud 230 000 krooni, sellest
50 000
krooni
valla
territooriumil
olemasoleva
tänavavalgustuse elektri eest tasumiseks ja korrashoiuks ning
180 000 krooni omaosaluseks osalemisel Siseministeeriumi
poolt finantseeritavas projektis „Tartumaa tänavavalgustuse
rekonstrueerimine”, mille käigus eraldatakse 807 168 krooni
Haaslava vallale Roiu, Kurepalu, Päkste, Ignase ja Aardla
tänavavalgustuste ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks.
Tervishoid – 72 500 krooni
Kulud on planeeritud apteegi, perearsti ja hambaravi ruumide
majandamiskuludeks
(kommunaalkulude
tasumiseks).
Perearsti ruumide koridoris on ette nähtud elektrisüsteemi
vahetus ning ripplae paigaldus.
Vaba aeg, kultuur ja religioon – 3 432 175 krooni
Selle tegevusala all on kulutused spordile, vabaajale,
kultuurile.
Sporditegevus – planeeritud 1 912 065 krooni. Ca 600 000
krooni on spordihoone üür ja 650 000 krooni kulub
Vooremäe Terviskeskuse rajamiseks, milleks 500 000 krooni
eraldas
Kultuuriministeerium.
Lisaks
spordihoone
tegevuskuludele on siin kulud ülevallaliste spordiürituste
korraldamiseks.
Arvlemine-huvikoolide kohamaksud – planeeritud 115 000
krooni sisaldab muusika- ja spordikoolide kohamaksusid (31
last).
Noorsootöö ja noortekeskused – planeeritud 30 000 krooni.
See on ette nähtud edukate noorte premeerimisteks ja
tegevustoetusteks spordi-, kultuuri- ja haridusvaldkonnas.
Kultuurimaja – planeeritud 779 135 sisaldab lisaks
tegevuskuludele Kultuuriministeeriumi eraldist Priiuse
Seltsimaja katuse remondiks 200 000 krooni ja vallapoolset
omaosalust 107 200 krooni.
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Arvlemised-õpilaskohamaks teiste KOV – planeeritud
Muuseumid – planeeritud 25 000 krooni on laekunud
1 500 000 krooni. Teistes koolides õpib meilt 132 õpilast.
sihtfinantseering lennundusmuuseumi tarbeks.
Õpilasveo eriliin – planeeritud 478 560 krooni. Sisaldab
Regionaalteenused – 15 000 krooni on eraldatud Võnnu
bussijuhi töötasukulusid ja bussi ülalpidamiskulusid. 200 000
kiriku remonttöödeks.
krooni on ette nähtud sõidupiletite eest tasumiseks.
Seltsitegevus – planeeritud 116 000 krooni.
Muu haridus – 79 782 krooni on 2006.aastast ületulev kulu
Ettenähtud kooride ja näiteringi tegevuskuludeks. Dirigentide
(Comenius-rahvusvahelise projekt).
töötasukulud, kooride ja näiteringi transpordikulud.
Sotsiaalne kaitse – 2 235 717 krooni
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused – planeeritud 43 000
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse – planeeritud
krooni on vallalehe toimetamise kuludeks. 12 000 krooni on
226 000 krooni.
eraldatud Kirm Taivo poolt raamatu „Hariduselu vallas kuni
1940.aastani”toimetamise kuludeks.
Sisaldab sünnitoetusi a´6000 krooni, lapse koolitoetusi
a`1000 krooni, matusetoetusi a`1500 krooni. Peale selle
Haridus – 8 256 047 krooni
toitlustustoetused, lasteaiamaksud ja laste jõulupakid.
Lasteaed KUKUPAI – planeeritud 1 675 025 krooni.
Riiklik toimetulekutoetus – planeeritud 495 667 krooni.
Lasteaias on 2 rühma, milledes kokku 36 last. Augustis
Riigi poolt on sihtotstarbeliselt 2007.a eelarvesse eraldatud
avatakse kolmas rühm, milleks eelarves on ette nähtud
225 000 krooni toimetulekutoetusteks ja 58 000 krooni
täiendavad kulud 68 500 krooni mänguväljaku täiendamiseks
sotsiaaltoetuste ja teenuste korraldamiseks ja arendamiseks.
ning 300 000 krooni lasteaia ruumide remondiks ja piirdeaia
212 667 krooni on 2006.a kasutamata osa.
ehituseks.
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse – planeeritud
Arvlemised-lasteaia kohamaks teiste KOV – planeeritud
583 195 krooni. Siin on hooldajatoetused, sotsiaalmaks
279 000 krooni, kuna 13 meie valla last käib teistes
hooldajatoetustelt ning hooldamise, rehabilitatsiooni ja
lasteaedades.
taastusravi kulud.
Sillaotsa Põhikool – planeeritud vallaeelarvest 2 369 970
Muu toetus (Tšernobõlis osalenute toetus) – planeeritud
krooni. Koolis õpib 78 õpilast. Riigi poolt on eraldatud
9 000 krooni ( 5 meest, kuu a´150 krooni ).
1 874 778 krooni, sellest investeeringuteks 165 785 krooni.
Kuna õpilaste arv on vähenenud, siis sellest ka riigipoolne
Finantseerimistehingute all kajastuvad laenude tagasieraldus on käesoleval aastal väiksem ning vahe
maksmised pangale.
kompenseerimiseks on 165 000 krooni valla eelarvest koolile
täiendavalt juurde eraldatud.
Ida Talbonen
rahandusjuht-pearaamatupidaja

Lauluvõistlus „Heliseva muusika“
Selle aasta 15. aprillil toimub Priise seltsimajas II Haaslava
valla laste- ja noorte lauluvõistlus „Helisev muusika“.
Parimad lauljad valime seekord välja ühe vooruga ja võitjatel
on suurepärane võimalus esineda maikuisel Haaslava valla
emadepäeva kontserdil. Osa võtma on kutsutud kõik valla
territooriumil elavad lauluhuvilised lapsed ja noored.
Võistlus toimub eri vanuserühmades, mis jaotuvad
järgmiselt: kuni 7-aastased, 8-10-aastased, 11-14-aastased,
15-aastased ja vanemad.
Laulda võib nii fonogrammi kui mõne pilli saatel või hoopis
ilma saateta - s.t. a capella. Kes vajab abi laulu või laulude
õppimisel, siis võib julgelt minu poole pöörduda.

Lauluvõistlusel edukalt esinenud lastel ja noortel on edaspidi
võimalus esineda valla üritustel.
Lauluvõistluse päeval on nii osalejatele kui kuulajatelevaatajatele varuks põnevaid üllatusi.
Registreerida palume telefonidel 7 446 520, 52 82 002
e-mail: ilona@haaslava.ee
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik

23. veebruaril Priiuses
23.veebruaril toimus Priiuse seltsimajas Eesti vabariigi
89.aastapäevale pühendatud pidulik kontsert-aktus. Sellel
üritusel anti valla lastele ja noortele üle kultuuri-, spordi- ja
hariduspreemiad „Tuleviku tähed”.
Preemia saajad olid kontsert-aktusele kutsutud koos
vanemate, õpetajate ja treeneritega. On ju nemad meie
tuleviku tähtede esimesed märkajad ja toetajad.

Kontserdiosa sisustasid Priiuse segakoori, Sillaotsa Põhikooli
tantsutüdrukute (juhendaja õpetaja Annika Tõnurist) ja
laululaste (juhendaja õpetaja Kadri Pihlar) etteasted.
Suur aitäh kõigile, kes aitasid kaasa toreda ja meeldejääva
ürituse korraldamisel ning läbiviimisel.
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik
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Spordihoone sai aastaseks.
17. märts 2006 oli see päev kui lint pidulikult läbi lõigati.
Aasta on lühikene aeg inimese elus ja veel lühem ühe
korraliku hoone puhul, aga mingi areng toimub ka selle
ajaga. Kui aasta tagasi leidus veel kahtlejaid, et kas
spordihoone leiab küllaldast kasutamist, siis nüüd võib need
kahtlused ja kõhklused unustada. Maja on rahulikult ja
asjalikult töösse rakendunud ja kui ainult leiduks sobivaid
vabu aegu oleks soovijaid vähemalt teist sama palju veel.
Meilt üürivad saaliaegu mitmed firmad ja klubid väljastpoolt
Haaslava valda, aga palju tähtsam on see, et tee Sillaotsa
Spordihoonesse on leidnud oma valla inimesed ja nende hulk
ja aktiivsus aina suureneb. Kuna praeguse hooaja saalitunnid
on juba kõik ära jagatud, siis tuleb sellega leppida, ei saa ju
kelleltki tunde ära võtta. Kuid sügisest, uue hooaja plaanide
tegemisel, peame kindlasti arvestama eelkõige oma valla
inimeste huvidega ja andma neile rohkem võimalusi. See
eelnev jutt on mõeldud vastuseks neile, kes natuke nagu
nurisevad, et vallarahval võiks rohkem tunde olla. Peale
igapäevaste treeningute on spordihoones aasta jooksul peetud
ka terve rida võistlusi: Eesti meistrivõistlused indiacas,
Tartumaa sügismängude võrkpalliturniir, praegugi on
kolmapäeviti Tartumaa meistrivõistluste mängud võrkpallis,
esmakordselt osaleb ka Haaslava valla võistkond. Kõrgete
kohtade peale veel ei pretendeerita, kuid kusagilt tuleb ju
alustada. Avatud Noortekeskuse projekti raames toimus

võrkpalliturniir nelja võistkonna vahel, millele järgnes
meeleolukas kultuuriprogramm (pilte on võimalik vaadata
valla kodulehelt). On ka peetud esimene rahvusvaheline
jõukatsumine, nimelt käis Tartu Maaspordi Liidu kutsel
Tartumaal külas Soome Vabariigi Varkausi delegatsioon ja
meie spordihoones toimusid võrkpallivõistlused. Vastamisi
olid Varkausi ja AS Rain võrkpallurid, samuti katsusid jõudu
nn. harrastajate segavõistkonnad. Kõiki toimunud üritusi ei
jõuagi siin üles lugeda, aga niipalju küll, et lisaks
igapäevastele kehalise kasvatuse tundidele on spordihoones
olnud ka Sillaotsa põhikooli lõpuaktus, kooli 240. aastapäeva
pidulik tähistamine, kooli jõulupidu ja veel rida väiksemaid
üritusi. Niipalju tegemistest ja toimetamistest. Pikkamööda
üritame ka inventari ja varustust juurde muretseda, viimati
näiteks lauatennise laud ja koroonalaud. Plaanis on
muretseda korralik jõudrenazöör (on juba tellitud, aga ei oska
praegu öelda, millal see kohale jõuab), siis on võimalik
veelgi mitmekesistada treeninguid. Mis muud, kui jõudu ja
jaksu kõigile, kes on leidnud tee Sillaotsa Spordihoonesse,
kooliõpilastele palju jõudu kooliaasta edukaks lõpetamiseks
ja päikeselist kevadet kõigile.
Tiit Kruusement
Sillaotsa Spordihoone juhataja.

Jüriöö jooks.
Järjekordne jüriöö jooks peaks plaanide kohaselt toimuma
23. aprillil, seekord Kurepalu laululava ümbruses. Sinna on
küll veel palju aega, aga anname varakult teada, et saaksite
hakata ka osalemise peale mõtlema. Osavõtu formaat on
sama, mis eelnevatelgi aastatel: 2 nais- ja 3 meesjooksjat,
etapi pikkus ca 600-800 m. Mehi võib naistega asendada,

vastupidi mitte. Täpsemalt info juhendis ja reklaamides. Aga
juba praegu kutsun üles kõiki firmasid, asutusi, ühendusi ja
muidu huvilisi osalema. Loodame rohket osavõttu
Tiit Kruusement
Sillaotsa Spordihoone juhataja

Suitsuandur päästab elu ja säästab kodu!
Tuleõnnetus võib võtta inimeselt elu ja põhjustab korvamatut
kahju. Tartumaal toimus 2006. aastal eluhoonetes 218
tulekahju, neis hukkus 8 inimest. Tänavu on tuli viinud 1
inimese elu. Kurb statistika, mis võiks ehk olemata olla, kui
inimestel oleks kodudesse paigaldatud lihtne ja tõhus
abimees – suitsuandur.
Kõige sagedamini toimuvad traagiliselt lõppevad tulekahjud
öisel ajal, kui inimesed magavad. Tuli levib tavatingimustes
väga ruttu, mõne minutiga muutub ruumis viibimine kõrge
temperatuuri ning mürgiste gaaside kiire leviku tõttu
eluohtlikuks. Arvamus, et küll ma suitsulõhna peale üles
ärkan, ei pea paika, sest mürkgaase sisse hingates uni hoopis
süveneb. Suitsuandur aga annab häire põlengu algjärgus, mil
pääsemine ja tule kustutamine on veel tavainimesele
jõukohane. Andurist kostuv kõrvulukustav sireen ajab ka
kõige sügavama unega magaja üles. Tulekahju segamatu
arengu puhul võib juba viis minutit pärast põlemise algust
jõuda kätte hetk, mil süttivad ruumi kogunenud
põlemisgaasid ja kogu ruum on maast laeni tuld täis. Sellises
toas viibides jääb inimene igal juhul tuleroaks, kuid tavaliselt
on ving ja mürgised gaasid selleks ajaks juba oma töö teinud.
Eriti hädavajalik on suitsuandur maapiirkondades, kus
tuletõrjujad ei pruugi mõne minutiga õnnetuspaika jõuda.
90% hukkunutest on sündmuskohal surnud enne
päästemeeskonna saabumist. Seega on elude säästmiseks
ülioluline saada tulekahjule jaole selle algstaadiumis.

Suitsuandur peaks olema kindlasti igas magamistoas, kuid ka
elutoas ning koridoris. Suitsuandur tuleb paigaldada lakke
vähemalt 10 cm kaugusele seinast, et see saaks reageerida
põlemisjääkidele nende tõusmisel üles ja anda võimalikult
varajase hoiatuse. Võimalusel võiks sellise anduri panna ka
näiteks pööningule ja keldrisse. Seadet ei tohiks panna
duširuumi, ventilatsioonikanalite vahetusse lähedusse ega
kööki, kuna seal tekkivad aurud ja gaasid võivad andurisse
sattudes valehäireid põhjustada. Kuna suitsuanduri
toiteallikaks on patarei, on selle paigaldamine lihtne ega lõhu
siseviimistlust. Tavaline patarei võib kesta ligi poolteist
aastat ja annab tühjenedes helisignaaliga sellest ise märku.
Seadme enda tööiga on normaaltingimustes umbes 10 aastat.
Suitsuandurit tuleks kontrollida üks kord kuus, vajutades
testimisnupp umbes viieks sekundiks alla, mille peale andur
peab andma häiresignaali.
Meie naaberriikides Soomes ja Rootsis on suitsuandur
kodudes kohustuslik. Eestis peab suitsuandur olema
paigaldatud uutes eluhoonetes, kõigile muutub see
kohustuslikuks 2009. aasta 01. juulist.
Suitsuandur on eluliselt tähtis abimees, millest sa kuuled vaid
siis, kui tuli ohustab sinu elu ja vara!
Erki Remmelkoor
Lõuna-Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo
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Õnnitleme aprillikuus sündinuid
1 Endla Pastel
Tõnu Ojamaa
2 Zinaida Tasa
3 Maria Rudakova
Aime Kopli
4 Uuno Seeba
5 Hilja Pille
Olga Gavrilova
Leida Aduson
6 Hilde Aasmaa
9 Matti Leigri
Reet Pungar
10 Ljudmila Zahharova
12 Elsa Köörna
13 Tamara Ind
Matti Kase
14 Raini Õun
15 Teodor Palu
Raimo-Peeter Saar
Aime Lanno
16 Harry Lemberg
18 Peeter Parm
20 Sergei Korzubov
Tiiu Lutsu
24 Aleksandra Babarõkina
Eldor Paal
Klavdiya Morozova
Nadežda Võsotskaja
25 Miroza Kotsjuba
Sirje Ehrlich

1940
1944
1920
1933
1939
1935
1919
1925
1932
1942
1942
1946
1929
1919
1939
1941
1945
1926
1938
1940
1927
1944
1942
1944
1926
1928
1931
1931
1933
1944

Lange
Aardla
Aadami
Roiu
Tõõraste
Kriimani
Aardla
Roiu
Aardla
Mõra
Koke
Aardla
Ignase
Kriimani
Aardla
Kriimani
Paluküla
Aardla
Kitseküla
Kriimani
Ignase
Kriimani
Haaslava
Uniküla
Roiu
Aadami
Ignase
Roiu
Roiu
Ignase

28 Hella Malvere
Aleksander Rohusalu
Ingrid Musta
29 Matrona Kiho
Stepan Yaskevich

1922
1941
1944
1934
1942

Roiu
Haaslava
Koke
Kriimani
Uniküla

Palju õnne!

Sünniaasta 2007
Reiko Viksi
16.02.2007
Aardla
Erik Jansen
14.02.2007
Roiu
Ketelin Karu
08.03.2007
Aardla
Roman Stupak
16.03.2007
Roiu
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
05.04.07
07.04.07
15.04.07
20.04.07
22.04.07
23.04.07
27.04.07
30.04.07

Päevakeskuse vestlusringis on Maarja koguduse õpetaja Peeter Paenurm
Sõpruskohtumine võrkpallis Syvänniemen Nousu Soomest ja Haaslava valla esinduse vahel
Laste ja noorte lauluvõistlus „Helisev muusika” Priiuse seltsimajas
Nõo Kultuurimaja näitetrupi etendus.
Virve Osila tragikomöödia „Vann vales kohas!” Priiuse seltsimajas
Pensionäride ühenduse „Kuldlõng“ kevadpidu Priiuse seltsimajas
Jüriööjooks Kurepalus
Tantsuõhtu ansambliga „President“ Priiuse seltsimajas
Nõiapidu Roiu päevakeskuse õuealal

Kell 10.00
Kell 15.00
Kell 19.00
Kell 12.00
Kell 19.00
Kell 21.00
Kell 17.00

Uudiseid Roiu päevakeskusest
Sillaotsa spordihoone avamisega möödunud aastal on
avardunud vabaaja veetmise võimalused Haaslava vallas.
Tuleb vaid ise olla aktiivne ning leida endale sobilik tegevus.
Seoses sellega, et nüüd on ka Sillaotsa spordihoones
võimalik mängida koroonat ja lauatennist, kehtivad selle
aasta 2.aprillist Roiu päevakeskuses uued õhtused
tegevusajad.

Esmaspäeviti ja neljapäeviti on päevakeskusesse oodatud
kuni 11-aastased lapsed. Teisipäeviti ja reedeti on
päevakeskus aga kuni 16- aastaste koolinoorte päralt. Noored
vanuses 17 ja vanemad on päevakeskusesse oodatud igal
kolmapäeval. Loodame kõigi päevakeskuse külastajate
mõistvale suhtumisele ning ladusale koostööle.
Marju Jansen
hoolekande vanemspetsialist
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Informatsioon
• Suure nädala ja ülestõusmispühade tähistamine Roiu
päevakeskuses
5.aprillil kell 10 on päevakeskuse vestlusringis Tartu Maarja
koguduse
õpetaja
Peeter
Paenurm.
Lähenevate
ülestõusmispühade puhul on teemaks „Kristuse jälgedes”.
Vaatame pilte tänasest Jeruusalemmast Jeesuse kannatuse,
surma ja ülestõusmisega seotud paikadest ning räägime Suure
nädala sündmustest ja nende tähendusest.
• 14. aprillil 2007. a algusega kell 12.00 toimub Sillaotsa kooli
saalis koolitus teemal: Kuidas kujundada kodus lapse
õpiharjumusi ja teda toetada. Koolituse viib läbi
sotsiaalpedagoog Piret Peters Tartu Kutsehariduskeskusest. Ootame aktiivset osavõttu!
• 07. aprillil kell 14.00 (kellaaeg võib natuke muutuda) kohtuvad Sillaotsa Spordihoones sõpruskohtumises Haaslava valla ja
Soome Vabariigi Syvänniemen Nousu võrkpallimeeskonnad. Kõik kaasaelajad on teretulnud.

Politseiamet tunnustus Harras Tiislerit
Politseipeadirektori 21.veebruari 2007. a käskkirjaga
tunnustati Harras Tiislerit teenistusmärgiga
„15 aastat laitmatut teenistust”.
Õnnitleme!

Politseiteated
 Ajavahemikus 12.02.07 kuni 26.02.07. a on Roiu
alevikus Oja 1a ehitusobjektil asuvast soojakust ja
konteinerist varastaud ehitusel vajalikke tööriistu. Asjaolude
väljaselgitamiseks alustas konstaabel kriminaalmenetlust.
 27.02.07.a tabati Roiu alevikus joobnuna sõiduki
juhtimiselt kohalik elanik Raivo, kellel on kehtiv karistus
samalaadse
teo
eest.
Liikluspolitsei
alustas
kriminaalmenetlust.
 28.02.07.a teatati arvatavalt ebaseaduslikust metsaraiest
Kurepalu külas. Asjaolude väljaselgitamisega tegeleb
Keskkonnainspektsioon.
 01.03 07.a avastati Aardlapalu külas asuvas laohoones, et
on kadunud 50 kg rapsi, 1 tonn otra ja traktori lisaseadmeid.
 11.03.07.a avastati, et Metsanurga külas asuvast
majapidamisest on talve jooksul kadunud majapidamis- ja
aiatarbeid.
 18.03.07.a tegi prefektuuri narkokuritegude talitus
kindlaks, et vallakodanik Andrus on tarvitanud narkootilist
ainet, amfetamiini. Politsei alustas väärteomenetlust
asjaolude väljaselgitamiseks.

 19.03.07.a hommikul kaotas Kurepalu külas libeduse
tõttu juhitavuse veoauto, mis sõitis teelt välja kraavi.
Inimesed vigastada ei saanud.
 21.03.07.a hommikul varastati Roiu kaupluse juures
sõiduautost elektridrell. Asjaolude väljaselgitamiseks alustati
kriminaalmenetlust.
 22.03.07.a hommikul avastati, et öö jooksul on Roiu
alevikus lõhutud töökoja aknaklaas.
 Ajavahemikus 22.03.07-23.03.07 on Haaslava külas
asuvast
ehitusjärgus
olevast
elamust
varastatud
soojustusmaterjali. Asjaolude väljaselgitamiseks alustas
konstaabel kriminaalmenetlust.
 15.03.07.a pidas politsei mõrvagrupp kinni kaks Roiu
aleviku elanikku, keda kahtlustatakse veebruarikuu alguses
Roiu Oja tn elamus vägivallatsemises. Üks vägivalla
ohvritest suri 06.03.07.a haiglas. Kahtlustatavad on osaliselt
oma süüd tunnistanud.
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

Mälestame lahkunuid

Aleksei Tarajev
19.11.1931- 07.03.2007
Roiu

Jan Artur Kriisa
18.01.2007 – 19.03.2007
Roiu

Liidia Oknova
04.02.1924 – 15.03.2007
Roiu

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62101 Kurepalu, Tartumaa  744 6524.
Toimetaja: Ilona Vaagen (teataja@haaslava.ee). Trükkija: Trükikoda Alfaprint

